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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2017 –
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017
1. INNLEDNING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av
revidert nasjonalbudsjett for 2017, jf. Prop. 129 S (2016-2017) og Innst. 401 S (20162017). I dette brevet følger vi opp endringer i budsjettildelingen for
Husleietvistutvalgets (HTUs) virksomhet i 2017. I tillegg framgår noen andre saker av
brevet. Vi ber om at dere tar opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.
For øvrig viser vi til HTUs tildelingsbrev for 2017.
2. ENDRINGER I BUDSJETTILDELINGER FOR 2017
Departementet tildeler HTU justerte budsjettrammer for 2017. Nye rammer for
budsjettåret framgår av tabellene under.

Postadresse
Postboks 8004 Dep
NO-N-0030 OSLO
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Erik Simensen

Kap. 585 Husleietvistutvalget
Post
Betegnelse
01

(tall i tusen kr)
Budsjett 2017

Driftsutgifter

28 575

Sum kap. 585

28 575

Kap. 585, post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen økes med 230 000 kroner, fra 28 345 000 kroner til 28 575 000 kroner.
Bevilgningen økes som følge av nye beregninger av kompensasjon for forenklet modell
for premiebetaling til Statens pensjonskasse, som ble innført fra og med 1.1.2017.
Tilhørende merverdiavgift utgiftsføres på Finansdepartementets kapittel 1633
Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter.
3. FULLMAKTER
3.1 Erstatningskrav mot staten
HTU har i virksomhets- og økonomiinstruks av 1.7.2016 fått delegert fullmakter for
lønns- og personalområdet. Fullmakt i punkt 3.4.3 i instruksen, erstattes med dette av
følgende fullmakt:
Departementet gir HTU fullmakt til å behandle saker om erstatningskrav der
utbetalingen ikke overstiger 200 000 kroner samt fullmakt til å belaste inntil 200 000
kroner på kap. 471, post 71. Behandling av saken og ev. utbetaling skal skje i tråd med
Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-01/2017 (vedlagt). Kap. 471, post 71
belastes når staten betaler erstatning fordi staten er ansvarlig på grunnlag av
skyldansvar eller objektivt ansvar. Det vises også til Statens personalhåndbok pkt. 10.23
om Statens erstatningsansvar.
4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING
Oppfølging og rapportering på budsjettpostene skal følge de krav og forutsetninger gitt
i tildelingsbrevet til HTU for 2017 av 10.1.2017.

Med hilsen

Ann Ingeborg Hjetland
ekspedisjonssjef
Benedikte Endresen
avdelingsdirektør
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